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  وە بابان س...  ۆكدوو ئیبراهیم زەب

٢٧/١١/٢٠٠٥ 
) ڕۆمانی(مال  هشار آ هناوبانگی آوردستانی باآور ی هری ب هنوس، شتاآاندا بوو هۆتایی هآ هل

وە ، وە هند جارك خوندم همن خۆم چ، اوزمانی آوردی وەرگ هی نووسی و بۆآئیبراهیم زەب
نرخی  هر ب هب هوە ل، وە هت هبارەش خوندوویانسوەك من دووبارەو  ر هدنیام رۆشنبیرانیش ه

ورەی سووری  هری گ هنون، آانی سووریا هنا هآ هۆنی لفزی هل هآی ت هزنجیرەی یی وەك هو قۆشم
  . ش آرا هۆآی بینیوو پشكدەوری ئیبراهیم زەب حام  هل درید

 
ه ی آ هوان  هۆ ئب تی هتایب هب، ی هو ڕوونكردنو هآ هر ڕۆمان هس ه ۆ زیاتر تیشك خستنب
ئیبراهیم . ران هنخو پش چاوی  هم هبخ  هآ هآورتی رۆمان هوت ب هدەم، وە هیانخوندۆت هن 
ھاتوویی تی و ل هو ئازای آی ههۆی زیر هب، بت هسكی سادەی گوندكی تورآیا د هۆك آب هز

  هآ همانۆی ر هآورت. بژی  هرزان هرب هتی بژووی ژیانی خۆی دابین بكات و س هتوانیوی
 آاری ۆیه هتی ب هتوانیوی كی هی خ هوآات  هیی ئ ههۆی سادەیی و ساویلك هب ه دای هلو

  . نتست بھ هد هوتن ب هرآ هی آارەآانیدا س هتاندن لزوورب ه هخ هآردن و ه هچاواش
 
  هڕاست نی هیشتوون آ هتا لی تگ ه كی دك هنجام دابت تا خ  هكیش آاركی ئرآات هه
آی  هبوونی دەزگای هۆ نب وە هش بگومان دەگڕت هم  هئ، نجام داوون  هركی تری بۆ ئآا
ناكی  هیاندن چ آ هڕاگآی  هفۆن یان مۆبایل وە یان دەزگای هل هستا چ تەندی وەك ئیو هپ
وە یان ، وە هبوبكات  هوا هو ه ئه نیشان بدات وەیان ڕادو هوا هو ه  هئ هفزیۆنی آ هل هت

موو آات ل  هه ه جا بۆی، ر هنردەم خو هب  هبخات  هوا هو ه ئه هرنت آ هنت  هكی ئسایت
جیاتی دەرس  هكی ل هوتوو تر بوە خ هرآ هپالن س دوای هپالن ل، وتوو بوە هیدا سرآآارەآان

وەی   هڕای ئرە هس  هم  هئ، هاتوشی رازی بوون آارەآانی دا هی ب هندەن هو آارە گ هوەرگرتن ل
بوای پبكان و بگرە  هوەی آ هم ناچار بوون ب هب، وت بووە هشوو چپ آاری  هدنیا بوون آ هآ

  . آاری داهاتووش بوون چاوەروانی
 
ه آ، ۆ بوومدەرچوی زانك هوەی آ  هی ئ هر بنچین هس هل، خۆم آرد هكم لدا پرسیار هو آات هل
دا بكات  هگ هك درۆت لس هبزانیت آ وربوو بت سو هوەندە ساویلك  هكی ئ هتۆ بیی خ ه گوای 

  . یت هبكشی لچاوەروانی شتی ت و آارەو هیت و ڕازی بیت ب هتۆ بروای پ بك
 

 س ری بوهآی جه راقدا هات ئهیرعڕۆژگار هات و ڕۆژگار ڕۆشت گۆرانكاری ۆی ویش ب
 دوای ساالنی ۆڕانكاریك ڕوویدا ب تایبتیزانینی سدام گ ل خۆ بایی بوون و خۆ بزل

تی دەس م پارچی ل الیان هر دوو راق دوای گرتن دەستی ئهیع نوەد ل باآوری
جا ، آردوون روەك مژوو تۆماری هیآتی و پارتی و دابش آردنی بۆ دوو دەستی جیا ه

....... (ناوی  یآ ل ناوچی سۆران ب، ۆك دروست بوونلم آاتدا دوو ئیبراهیم زەب
ری  هنهیوا دارم خو، )ۆكزەب..... (وی تریان ل ناوچی بادینان ب ناوی  وە ئه) كۆزەب
  . وە هبكات م نووسراوە پ ۆشایی دوای خوندنوەی ئهو دوو ب ویست ئه هخۆش
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وە دەنگ بدەن ب ئ گر آ ئه، گیاند ۆران ب خكی آوردستانی ڕائهی س) ۆكزەب.....  (
ئهئ ت ل وەندە آورسیمان ئه وا ئه مت وە دەورمان ئهب ئه مان و ناومان هرل هپ هب  ت لب

خكی بوایان آردو زۆر ب پرۆشوە برەو ، تب وە ژیانتان باش ئه، راقدایع داهاتووی
وە  دوای ئه، گای ل بغداد قاییم تر بوونجام ج دان چوون و سر ئه سندوقآانی دەنگ

موو آات  هوە ه، نجامی ب بوو ۆرێ هر دەنگ درا و ئههات گ ەستوورمسلی د
ستا نۆرەی هبژاردنی ترە و و ئ  هینیدات خا هوەی دەنگ ن ئه هآرد آ ئه وەی ی ئه هڕەش هه

نجام  نفالیان ئه وانی آ ئه ڵ بكوژانی آورد و ئهوەش بریاری داوە لگ ئه آچی سرەرای
ستم  هب هلرەدا م، ابنیش و گفتو گۆیان لگڵ بكاتد، ۆسایتیان آردجین داو

  . یه)  هالمسلح هالمقاوم(
 
، بوو هی ه هزانر هپ وستكی دوورە هۆرە هرەتا ج هس  هی بادینانیش) ۆكزەب..... (رچی  هه
..... ( هجاران آ، دەآات آی تر رەفتار هشوەی هرم ب هرۆآی ه هس هچی دوای بوونی ب هآ

ریتانیا  هو ب مریكا  هڵ ئ هگ هوە ل هو باوەت واوە ه تموو شت هیوت ه ال دەو  هی ئ) ۆكزەب
، دارمان دەوت لیان هگ هب لموس و ه نووسراوو میمانمان ناوت شتی هپ  هدەیگووت ئم

یاری وە ب. ر داهاتوی آورد هس هیاردان لب بۆی بۆ هس هنھا چاو پكوتنك ب هچی ئستا ت هآ
توە دەست ل آار بكشتوەو یك نگر ١٥/١٢/٢٠٠٥ تا هر دوو ئیدارەآ هگ  هئ هداوە آ

  . تشارستانی بنیات بن هروەها پیمانی داوە آ آۆمگی
 
ینبی خۆمان بكك ئاراستستا با پرسیارم ئ ،وشتا له ی ئیبراهیم  گواینزەم
 ئستا ب تنھا وتنی، اۆر ب دنیاییوە دەم نا وە هزار نمن ز ۆآدا دەژین؟زەب

 سك ڕاستوخۆ ل سایتآانی آوردستان نت و هآ  هك وە یان تاآووشیك ل هر الین
 سدەها نوسرو رەخن گرمان هی آ، ۆست و آوردستانان بو دەآرتوەآوردستان پ

  . آوت بر دەستی خونران هۆننوەو ئه ك ئهتنھا ببیستنی وشیك داستان
 
و آسانی آ  ئه ئمین، ژوویی بارودۆخآانم گوزارشتو حقیقتی م وای بینینی ئهد

هر ئمشین ، ۆآآانزەب دەنگ نادەین بۆ ئیبراهیم، ین دەك جار ڕادەمنین وهند
م دەمانوت ب، ٧٣٠لیستی  گم ب خۆمان دەآین و پاش ڕامانكی تر دەین ب بۆ

دەنگدانمان ، وان ئاشنا بووین ئه ین ل مژە ب حقیقتی زەبۆآیزەبۆآآان دنیا بك
پناوی  هآ ل هی ههیدان هو ش نی ئهخاتری خو ر هب هو لك هب  هآاڵ فامیمان نی هل هم لیست ۆئهب
دیھنانی چارەنوسی میللت ستم  هۆ بروەها ب هه، دا ڕژراوە هم ڕۆژ دیھنانی ئه هب

ماندیدەآ .  
 
م   هكو تا ئ هب  هنی  هفسان  هتی ئیبراهیم زەبۆك ئ هسای هآ هوت بم آ هرەوە دەمل هوات هآ

 . ژیمان دە هگ هش ل هآات
 


